SNOWBOARDING
Datum konání:

29. 1. – 1. 2. 2018

Organizátor:

Sport Club Fun, z. s.

Místo konání:

Lyžařský areál Větrný Vrch v obci Dolní Morava

Disciplíny:

paralelní obří slalom
slopestyle
snowboardcross

Ředitel závodu:

Lenka Dvořáková
e-mail: lenka@sportclubfun.com
tel.: 777114009

Kancelář závodu:

restaurace Větrák u vleku na Větrném Vrchu, Dolní Morava

Soutěžní kategorie: mladší žáci a žákyně (rok narození 2004–2005)
starší žáci a žákyně (rok narození 2002–2003)
Počet účastníků:

každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v každé kategorii, 2
osoby doprovodu a 1 servismena (8+2+1)

Podmínky závodů: pokud jsou tréninky vypsané tak jsou povinné; ochranné přilby,
chrániče páteře jsou povinné
Paralelní obří slalom: 2 kvalifikační jízdy pro všechny (jedna jízda
v modré jedna jízda v červené trati, výsledný čas je součtem obou
časů), do finále postupuje 8 nejrychlejších závodníků celkem
Snowboardcross: všichni závodníci absolvují trénink, pak všichni
postupují do pavouků, vždy dva postupují dále a dva do
odpadávajícího pavouka
Slopestyle: dvě kvalifikační jízdy v trati, lepší ze dvou jízd se počítá, 8
závodníků postupuje do finálových jízd
Formát závodu bude potvrzen na poradě vedoucích týmů a muže být
v případě potřeby změněn dle aktuální sněhové a povětrnostní situace
Soutěžní pravidla:

Závodí se podle soutěžního řádu SLČR úseku snowboardingu pro rok
2017/2018. Vše co není obsaženo v soutěžním řádu, se řídí platnými
pravidly FIS.

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ZODM
2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou
poslány na všechny kraje

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018

Porady, losování:

restaurace Větrák u vleku na Větrném Vrchu, Dolní Morava

Startovní čísla:

v závodní kanceláři při losování

Časový harmonogram:
Neděle, 28. 1. 2018
19:00–19:20 PGS porada
Pondělí, 29. 1. 2018
09:00–13:30 PGS závod
18:00–18:30 SBS porada
Úterý, 30. 1. 2018
13:00–15:00 SBS trénink
18:00–18:30 SBS/SBX porada
Středa, 31. 1. 2018
09:00–10:30 SBX trénink
11:00–16:00 SBS závod
18:00–18:30 SBX porada
Čtvrtek, 1. 2. 2018
12:30–16:00 SBX závod
Technický delegát: Michal Dvořák
Hlavní rozhodčí:

Ondřej Nevšímal

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění předběžných
výsledků se vkladem 500 Kč, při zamítnutí vklad propadá

Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu do 30 minut
po skončení závodů všech kategorií
předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu
ODM 2018
Ceny:

soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom
soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom

Změna propozic:

v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných
okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny propozic v
souladu s pravidly.
pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě
mimořádných událostí

Zdravotní zajištění: po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba

